
Głowno, dn. 25 lutego 2016 r.
OR.0002.2.2016

Protokół nr XVII/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 25 lutego 2016 roku

w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Ustawowa liczba radnych – 15
                                                                        Faktyczna liczba radnych 

                                                                                        w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 15

I. Obecni:
- radni Rady Gminy Głowno według załączonej listy obecności (zał. nr
  1 do protokołu),
- Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak,
- Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup
- Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska,
- insp. ds. infrastruktury technicznej w UG Głowno Maciej Pakowski.

Ponadto w sesji uczestniczył:
- reporter gazety lokalnej „Wieści z Głowna i Strykowa” Jakub Lenart.

II. Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej

Powiatowi  Zgierskiemu  na  realizację  zadania  pn.  „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na
terenie gm. Głowno”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na
2016 rok.

5. Wolne wnioski i informacje.
Ustalenia.

Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  805

otworzył  XVII  w  obecnej  kadencji  sesję  Rady  i  po  powitaniu  obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych
(na ustawową liczbę 15 radnych), co pozwala na podejmowanie prawomocnych
uchwał. 

Ad.2.
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              Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że każdy radny przy
zawiadomieniu  o  sesji  otrzymał  proponowany  porządek  obrad.  Zapytał,  czy
odnośnie w/w porządku obrad ktoś ma inne propozycje, uwagi lub wnioski.
Nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie
porządku obrad.
Rada  Gminy  Głowno  przyjęła  porządek  XVII  sesji  14  głosami  „za”,  na  14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.

Ad.3.
            W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej
Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno”. 
Wójt  Marek  Jóźwiak  na  wstępie  wyjaśnił  przyczynę nagłego zwołania  sesji.
Powiedział, że Starosta Zgierski Pan Bogdan Jarota po uzyskaniu informacji, że
można pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na
przebudowę dróg (remont) powiatowych i lokalnych zaproponował w dniu 18
lutego br.  Gminie Głowno w rozmowie osobistej,  aby wspólnie  wejść w ten
program i wystąpić z wnioskiem na przebudowę (remont) drogi powiatowej Nr
5115, drogi powiatowej 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E w rejonie wsi
Mąkolice. Dodał, że jeżeli Gmina Głowno w tym czasie remontowałaby gminną
drogę łączącą się z remontowaną drogą powiatową, to Powiat uzyskał by więcej
punktów przy  rozpatrywaniu  wniosku.  Powiedział,  że  koniecznym będzie  w
takim  przypadku  podpisanie  porozumienia  ze  Starostwem  Powiatowym  w
Zgierzu  o  udzieleniu  im  wsparcia  finansowego  w  tym  przedsięwzięciu.
Wyjaśnił, że w praktyce wyglądałoby to tak, że Gmina Głowno udziela wsparcia
w kwocie 60 tys. zł a w drugiej części realizacji zadania Powiat Zgierski zwraca
nam te 60 tys. zł. Dodał, że jeżeli wniosek Starostwa przeszedłby pozytywną
weryfikację,  to  my  będziemy musieli  wykonać remont  gminnej  drogi,  której
wstępny szacunkowy koszt wynosi 111 tys. zł. Poinformował radnych, że chce
na ten cel zabezpieczyć w budżecie Gminy 60 tys. zł, ale dobrym warunkiem
jest to, że musimy tą inwestycję wykonać do 31 sierpnia 2017 roku. Dodał, że
jeżeliby uchwała została w dniu dzisiejszym podjęta,  to będzie miał  glejt  do
podpisania porozumienia  z Powiatem Zgierskim na przebudowę tych dróg,  a
Starosta Zgierski do złożenia wniosku o ich dofinansowanie. Powiedział, że w
związku z powyższym prosi o podjęcie tej uchwały. 
Dyskusja.
Radna Dorota Kulawczyk zapytała wójta, czy droga gminna,  którą proponuje
wyremontować biegnie tylko do tzw. starej szkoły a nie do końca wsi. Dodała,
że dobrze by było, aby wyremontować ją całą, bo korzysta z niej bardzo dużo
kierowców.
Wójt potwierdził, że tylko do drogi powiatowej z uwagi na koszty.
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Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że jest to nowa inwestycja, nie była
ujęta w budżecie. Zapytał, skąd będą wzięte środki na ten cel, ponieważ radni
powinni to wiedzieć przed podjęciem uchwały.
Wójt odpowiedział, że planuje się przesunąć środki na ten cel z działu budżetu
„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę”.
Radny  Mikołajczyk  zauważył,  że  sprawa  budowy  nitki  wodociągu  w
Lubiankowie ciągnie się już od 2 lat i nadal nie wie na jakim jest ona etapie.
Dodał, że na ostatniej sesji Rady podejmowana była uchwała podnosząca stawki
za wodę, bo zaplanowane są inwestycje związane z dostarczaniem wody a teraz
zabiera się z tego działu budżetu 60 tys. zł na remont drogi. Powiedział, że jest
za  dofinansowaniem  tej  wspólnej  inwestycji  drogowej  ale  nie  z  środków
zaplanowanych na „wodę”. 
Radny  Eligiusz  Dąbek  stwierdził,  że  jest  to  na  razie  jakby  pożyczka,  która
później będzie oddana. Dodał, że nadarza się okazja zrobienia coś wspólnie i
należy to wykorzystać.
Radny  Mikołajczyk  stwierdził,  że  on  nie  kwestionuje  potrzeby  podjęcia  tej
uchwały ale jest przeciwny zabieraniu środków z „wody”.
Radny  Jarosław  Chałubiec  zapytał  Skarbnika  Gminy,  czy  nie  zabraknie  do
końca  roku środków w dziale  400 (Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w energie
elektryczną, gaz i wodę).
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w wielu działach brakuje środków, ale na
dzień dzisiejszy nie mamy innej możliwości niż wziąć je właśnie z działu 400.
Wracając do sprawy 60 tys. zł powiedziała, że jeżeli wniosek Starosty przejdzie,
to my dajemy powiatowi 60 tys. zł a oni nam je później zwracają i wychodzimy
na zero.  Dodała, że jeżeli wniosek nie przejdzie, to robimy kolejną zmianę w
budżecie i zmniejszamy budżet o 60 tys. zł i też wychodzimy na zero a środki
wracają do działu 400. Będąc przy dziale 400 poinformowała zebranych, że w
projekcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  budżecie  proponuje  się  również
zmniejszyć środki o kwotę 53 tys. zł (zapłata za prace związane z połączeniem
wodociągów z Mąkolic i Popowa).
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik przedstawiając swoje uwagi na wstępie
powiedział,  że  zgadza  się  ze  stanowiskiem  Radnego  Mikołajczyka  w  tej
sprawie.  Dodał,  że  on  głosował  przeciw podwyżce  stawek  za  wodę,  a  teraz
okazuje  się,  że  podwyżka  robiona  była  po  to,  aby  łatać  dziury  i  braki  w
budżecie.  Stwierdził,  że  według  niego  jest  to  nie  fair  w  stosunku  do
mieszkańców  Gminy,  ponieważ  w  tym  momencie  pieniądze  z  „wody”
sfinansują remont drogi w Mąkolicach. Przyznał, że te środki w jakiejś formie
wrócą do budżetu, ale w tym momencie zabieramy z „wody”113 tys. zł. Dodał,
że mieli rację na ostatniej sesji ci, którzy byli przeciw podwyższeniu stawek za
wodę ponieważ okazało się, że jest luty i mamy już nadmiar środków w tym
dziale budżetu.
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Skarbnik Gminy Cezara Stokowska wyjaśniła, że nie mamy nadwyżki a mamy
tylko taką możliwość i jeżeli jakieś ponadplanowe środki wpłyną do budżetu, to
zostaną skierowane na dostarczanie wody.
Radny Jarosław Chałubiec zapytał, czy możemy liczyć na zwrot środków za np.
wybudowanie dodatkowej studni, czy połączenia wodociągów.
Wójt odpowiedział, że jest cały czas w kontakcie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi  (WFOŚiGW),  ale  ta
instytucja  ukierunkowana  jest  tylko  na  udzielaniu  pożyczek,  a  jego  to  nie
interesuje.  Dodał,  że  być  może  uda  się  coś  uzyskać  z  Programu  Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) za połączenie wodociągów.
Pan  Maciej  Pakowski  insp.  ds.  infrastruktury  technicznej  w  UG  Głowno
dopowiedział, że WFOŚiGW w 2015 roku nie udzielił żadnej dotacji.
Przewodniczący Łukasz Łukasik zasugerował, że może można by środki na tą
dotację dla powiatu wziąć z zaplanowanej inwestycji drogowej w Mąkolicach.
Dodał, że on i Radny Chałubiec tak właśnie myśleli i teraz są trochę zaskoczeni
zabieraniem środków z „wody”. 
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 
Radny  Mikołajczyk  zapytał  o  odbiór  społeczny  takiego  postępowania,  co
powiedzą  mieszkańcy w sytuacji, gdy najpierw miesiąc temu robimy podwyżkę
stawek za wodę a teraz zabieramy środki z wody na inne cele. Powiedział, że
należy tych środków poszukać w innym dziele budżetu.
Radny Eligiusz Dąbek zaproponował, aby te środki zabrać z zaplanowanych na
budowę placów zabaw.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wypowiedź Radnego Dąbka zapisać
w protokole z sesji.
Radny  Jarosław Chałubiec  zapytał  wójta,  jaki  czas  ma  Rada na  podjęcie  tej
uchwały.
Wójt odpowiedział, że faktycznie, to czasu już nie ma.
Radny Chałubiec zauważył, że w takim wypadku, na dzień dzisiejszy nie ma
innego wyjścia, jak podjąć te uchwały.
Więcej pytań, uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący  Rady  odczytał  a  następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt
uchwały w w/w sprawie.
Rada  Gminy  Głowno  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  udzielenia
pomocy  finansowej  Powiatowi  Zgierskiemu  na  realizację  zadania  pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na
terenie gm. Głowno” – 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 2 do protokołu).

Ad.4.
          W tym punkcie obrad Rada Gminy Głowno przystąpiła do rozpatrzenia
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2016 rok.
Dyskusja. 
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Radny Piotr Kałuża odnosząc się do propozycji przewodniczącego Rady, aby
środki na dotację dla powiatu wziąć z środków zaplanowanych na inwestycję
drogową w Mąkolicach zapytał, co to da. Powiedział, że i tak będzie ich za mało
na jedną jak i drugą inwestycję i w związku z tym rodzi się pytanie, czy to jest
zasadne.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że będą środki zewnętrzne na tą inwestycję, o
które  będzie  się  ubiegał  wójt  w  ramach  programu  przebudowy  dróg
dojazdowych do pól.
Wójt powiedział, że w dniu jutrzejszym zostanie złożony wniosek w tej sprawie.
Radny  Mikołajczyk  zauważył,  że  powinny  być  szczegółowo  omówione
załączniki  tego  projektu  uchwały,  ponieważ  np.  w  zał.  nr  1  w  wydatkach
dopisane są środki za połączenie wodociągów.
Wójt  powiedział,  że  można  by  było  wziąć  te  środki  z  remontów,  ale
bezpieczniej będzie z inwestycji.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że lepiej będzie, jak zostanie to wyjaśnione, bo
jedni mają zaufanie a inni nie.
Radny  Jarosław  Chałubiec  powiedział,  że  według  niego  Rada  powinna  tą
uchwałę  podjąć  w  przedłożonej  wersji,  ponieważ  ciężko  będzie  w  dniu
dzisiejszym wskazać, z którego działu można by wziąć środki na tą inwestycję.
Wójt  Marek  Jóźwiak  stwierdził,  że  są  to  trudne  decyzje  również  dla  niego,
ponieważ trudno by było wytłumaczyć mieszkańcom Gminy nieprzystąpienie do
wspólnej z powiatem inwestycji drogowej na tak dobrych warunkach.
Radna  Dorota  Kulawczyk  powiedziała,  że  popiera  Radnego  Chałubca,  aby
podjąć uchwałę w przedstawionej wersji mimo wnoszonych uwag.
Radny  Mikołajczyk  poparł  wniosek  przewodniczącego  Rady  w  tej  sprawie
(środki zabrać z inwestycji drogowej).
Radny Marek Zgierski poparł projekt uchwały proponowany przez wójta.
Radna Marzena Doardo również poparła projekt uchwały przedłożony Radzie
przez  wójta.  Dodała,  że  według  niej  Skarbnik  Gminy  bardzo  dokładnie
przeanalizowała, skąd wziąć środki na ten cel.
Wójt  Marek  Jóźwiak  powiedział,  że  doskonale  rozumie  stanowisko
przewodniczącego  Rady,  ale  mieszkańcy  Gminy  widzą,  że  te  środki  nie  są
przejadane,  tylko  prowadzone  są  za  nie  inwestycje.  Dodał,  że  może  już
poinformować  radnych  o  tym,  że  od  maja  zacznie  się  wymiana  ponad  200
wodomierzy we wsi Mąkolice, Wola Mąkolska i Jasionna, że prowadzony jest
przegląd hydrantów pod względem ich sprawności.
Radny  Mikołajczyk  powiedział,  że  nie  ma  rozliczenia  za  2015  rok  ale
analizował dochody i wydatki związane z produkcją i dostarczaniem wody w
ciągu ostatnich lat i wyszło, że zawsze zostawało w tym dziale ok. 100 tys. zł.
Wójt zapytał radnego, czy to źle.
Radny Mikołajczyk odparł, że bardzo dobrze, ale na dostarczaniu wody Gmina
nie może zarabiać. Dodał, że jeżeli planuje się środki na „wodę”, to powinny
być wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, nie powinny być brane do innych
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celów. Powiedział, że nie wyobraża sobie zarabiania na wodzie a z uzyskanych
dochodów robienia innych inwestycji.
Wójt potwierdził, że nie można zarabiać na „wodzie” dodając, że dlatego środki
te idą na inne inwestycje.
Radny Mikołajczyk wtrącił, że powinny iść na inwestycje związane z wodą a
nie drogowe.
Skarbnik Gminy Cezara Stokowska stwierdziła, że jeżeli mielibyśmy budżet w
granicach 50 milionów złotych, to można by było tak robić. Dodała, że jeżeli
brakuje nam wszędzie pieniędzy, to bierzemy je z jednego lub drugiego działu,
aby zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby. Odnosząc się do rozliczenia wody za
2015 rok powiedziała, że dochody wyniosły 562 tys. zł a wydatki ponad 600 tys.
zł.
Radny Mikołajczyk powiedział, że on nie kwestionuje tych spraw, ale wskazuje,
że w latach ubiegłych były nadwyżki w „wodzie”.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  odczytał  a  następnie  poddał  pod
głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
Rada  Gminy  Głowno podjęła  uchwałę  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy
Głowno  na  2016  rok  14  głosami  „za”,  przy  1  „przeciw”  –  na  15  radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  3  do
protokołu).

Ad.11.
          W tym punkcie porządku obrad przewodniczący Rady Gminy Głowno
Łukasz  Łukasik  poprosił  zebranych  o  zadawanie  pytań,  zgłaszanie  uwag  i
wniosków odnośnie spraw bieżących dotyczących gminy i jej mieszkańców.
Radny Piotr Kałuża poprosił po raz kolejny o naprawienie lampy oświetlenia
ulicznego w Mąkolicach przy posesji nr 82.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ta sprawa była już zgłoszona do Zakładu
Energetycznego, ale sprawdzi, dlaczego nie została załatwiona.
Radna  Dorota  Kulawczyk  poprosiła,  aby  pracownicy  z  robót  publicznych
posprzątali śmieci na przystanku autobusowym w Woli Mąkolskiej (przy posesji
p. Obórki). Dodała, że prosi również o zamontowanie tam kosza na śmieci.
Wójt obiecał, że zostanie to zrobione.
Radna  Beata  Soczyńska  zwróciła  się  z  prośbą,  aby  w  pobliżu  jej  posesji
postawić tablicę informacyjną z nazwą miejscowości (Bronisławów), ponieważ
pogotowie ratunkowe miało (nie pierwszy raz) trudności ze znalezieniem adresu
pod który było wezwane.
Sekretarz  Gminy  Jolanta  Szkup odpowiedziała,  że  sprawa była  zgłaszana  do
Starostwa Powiatowego w Zgierzu, bo jest to droga powiatowa.
Radny Piotr Kierus powiedział, że wie o piśmie skierowanym do GDDKIA o
przycięcie  gałęzi  wzdłuż  drogi  krajowej  nr  14  biegnącej  po  terenie  Gminy.
Zapytał, czy jest już jakaś odpowiedź. 
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Pani Szkup odpowiedziała, że jeszcze nie ma.
Radna Dorota Kulawczyk zapytała,  czy odbyły się już rokowania w sprawie
sprzedaży działki we wsi Dąbrowa.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wyznaczony termin, to 25 lutego br. Dodała,
że do chwili obecnej zgłoszona jest jedna oferta.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  zapytał  wójta,  na  jakim  etapie  jest  sprawa
budowy nitki wodociągu w Lubiankowie.
Wójt odpowiedział, że zakończone zostały prace geodezyjne i rozpoczęto prace
projektowe. Na uwagę Radnego Mikołajczyka, że słyszy to od kilku miesięcy
powiedział, że chciałby, aby tą inwestycję zakończyć do końca czerwca br.
Radny Mieczysław Dalek powiedział, że na drodze w Boczkach Domaradzkich
są dziury, które trzeba załatać. Zapytał wójta, kiedy będzie to możliwe.
Wójt  odpowiedział,  że  jeszcze  nie  teraz,  że  trzeba  zaczekać  na  ocieplenie.
Następnie poinformował radnych, że w związku z zaplanowanym składaniem
wniosków na dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych okazało się, że
aby się starać o środki Gmina musi mieć aktualny Plan Rozwoju Lokalnego.
Dodał, że taki plan musimy mieć do końca 15 kwietnia br. Powiedział, że podjął
działania,  aby  został  on  zrobiony  i  w  tym celu  kontaktował  się  z  różnymi
firmami w sprawie wykonania takiego planu. Dodał, że będzie się posiłkował
postulatami  mieszkańców  Gminy  zgłaszanymi  na  zebraniach  sołeckich,  ale
chciałby również, aby radni w przeciągu dwóch tygodni wnieśli  (najlepiej na
piśmie) swoje przemyślenia odnośnie kierunków rozwoju Gminy i potrzebnych
inwestycji. Powiedział, że dobrze by było, aby pokrywały się lub współgrały z
planowanymi inwestycjami. 
Sekretarz  Gminy  wyjaśniła,  że  będzie  sprawdzane,  czy  inwestycja,  na  którą
składane są wnioski jest ujęta w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy. Dodała, że
za to są dodatkowe punkty.           
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  847

zakończył XVII sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:
                                                                                     Obradom przewodniczył:
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